De redactie van de Canon Sociaal Werk en het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool
Utrecht nodigen sociaal werkers/hulpverleners en cliënten, belangenbehartigers en beleidsmakers,
politici en onderzoekers, studenten en docenten uit deel te nemen aan het

Symposium ter gelegenheid van de
Dag van de Geschiedenis van het Sociaal Werk 2010

DE MATERIËLE KANT VAN DE HULPVERLENING
Ervaringen van gisteren voor een betere praktijk morgen
Vrijdagmiddag 5 november 2010, 13.00‐16.30 uur
Faculteit Maatschappij & Recht, Heidelberglaan 7, Utrecht
Zaal de Kikker (A 150)
Entree vrij – Aanmelden verplicht:
stuur een e‐mail met uw naam, functie en woonplaats naar
maarten.vanderlinde@hu.nl
5 november is de jaarlijkse Dag van de Geschiedenis van het Sociaal Werk. Dit jaar staan armoede en
schulden centraal. In de afgelopen jaren hebben de meeste gemeenten bij armoedebestrijding de
omslag gemaakt van het verstrekken van middelen naar een invulling die moet prikkelen tot
participatie. Op het terrein van de schuldhulpverlening proberen gemeenten de effectiviteit en
efficiency te vergoten. Het idee is dat zij daarbij een steun in de rug krijgen door de nog in werking te
treden Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.
De vraag die 5 november centraal staat: wat doen de sociaal werkers in deze context?
Op dit symposium kijken we terug, rond en vooruit. Veel beroepen van Social Work zijn ontstaan
vanuit armoedebestrijding en armenzorg. De materiële kant van de hulpverlening hoorde er
vanzelfsprekend bij. Sinds de toegenomen welvaart en sociale wetgeving (AOW, Bijstand) veranderde
dat. Nu de verzorgingsstaat zoveel soberder wordt, begint de materiële kant van de hulpverlening
weer een zaak te worden van alle sociaal werkers. Net als vroeger.
13.00 uur

Inloop, koffie en thee

13.30 uur

Opening door Maarten Hageman

13.30 uur

Perspectief en probleemstelling door Nadja Jungmann en Margriet Jongerius:
‐ Terugblik op het vroegere volkskredietwezen en de woekerbestrijding.
‐ De dominante rol van de commerciële kredietverleners en de overkreditering.
‐ Is de ‘Nieuwe Armoede’ van de jaren tachtig terug? Stand van zaken.
‐ Wat zijn nu grote problemen en wat zijn de taken in de schuldhulpverlening?
‐ Integrale schuldhulpverlening, preventie.
‐ Hoe kan Schuldhulpverlening effectiever en wat is de betekenis van de nieuwe
wet op de gemeentelijke schuldhulpverlening?

14.10 uur
14.15 uur

Vragen
De opleiding Sociaal Juridische Hulpverlening. Oude en nieuwe praktijken van
opleiders, studenten en hulpverleners door Frans Verboekend en Eelco Koot:
‐ De opleiding SJD is in 1990 ontstaan als reactie op het ontbreken van aandacht
voor de materiële kant van de hulpverlening binnen de opleidingen
Maatschappelijk Werk
‐ Wat leren de studenten, waar lopen zij stage, waar gaan zij werken?
‐ Wat is er ‘oud’ en wat ‘nieuw’ aan de functies waar SJD’ers terechtkomen?

14.55 uur

Vragen

15.00 uur

PAUZE

15.25 uur

Integrale schuldhulpverlening of integrale hulpverlening: wat betekent dat voor
praktijk en opleidingen? door Marc Räkers
‐ We kunnen meer met minder.
‐ De praktijk vraagt (weer) om outreachende en vasthoudende generalisten!
‐ Ontspecialiseren; minder opleidingen in de sociale sector.

16.00‐16.30

Vragen / Discussie

16.30 uur

Afsluiting, borrel

Sprekers:
Maarten Hageman, historicus, directeur Faculteit Maatschappij & Recht van Hogeschool Utrecht
Nadja Jungmann, promoveerde in 2006 op een proefschrift over gemeentelijke schuldhulpverlening.
Zij werkt als organisatieadviseur en is per 1 oktober lector schulden, invordering en recht aan
Hogeschool Utrecht
Margriet Jongerius, kwartiermaker op het ministerie van SoZaWe voor de invoering van de wet op de
gemeentelijke schuldhulpverlening
Frans Verboekend, socioloog, docent, bedenker, kraamheer en peetvader van de opleiding Sociaal
Juridische Hulpverlening
Eelco Koot, docent en coördinator minor Schuldhulpverlening, projectleider Jongeren en Schulden.
Marc Räkers, aanjager, ontwikkelaar en docent bij het kenniscentrum de Karthuizer, Hogeschool van
Amsterdam. Actief in stichting Eropaf! (www.eropaf.org)
Organisatie:
Maarten van der Linde, historicus, docent/onderzoeker geschiedenis van sociaal werk op Hogeschool
Utrecht, redacteur Canon Sociaal Werk
Redactie Canon Sociaal Werk (www.canonsociaalwerk.eu) en Kenniscentrum Sociale Innovatie
(http://www.socialeinnovatie.onderzoek.hu.nl/Kenniscentrum.aspx)

